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Số: 199
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------------------------------

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2020

GIẤY MỜI
Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi bốn, năm 2020
___________

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ
chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020 vào chiều thứ Sáu, ngày 30
tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.
Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:
- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.
Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:
1. Họp giao ban nội bộ: (Thời gian từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’)
1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư một số dự
án sau:
1.1.1. Đề xuất Dự án đầu tư cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản tại
thôn Mạn Đê và thôn Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách của Công ty
cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Đại Lợi;
1.1.2. Đề xuất Dự án đầu tư cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản tại
thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách của Công ty cổ phần chế
biến nông sản xuất khẩu Đại Lợi
1.1.3. Đề xuất Dự án đầu tư cơ sở sản xuất chăn ga lông vũ Bảo Long của
Công ty TNHH Lông Vũ Bảo Long tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang
1.1.4. Đề xuất Dự án cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc và giầy thể
thao xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tư Trường Phát II tại xã Dân Chủ,
huyện Tứ Kỳ
1.1.5. Đề xuất Dự án Cơ sở trồng, kinh doanh cây và dịch vụ sinh thái của
Doanh nghiệp tư nhân Sơn Đăng tại Bãi ngoài đê Sông Thái Bình, phường Cẩm
Thượng, thành phố Hải Dương;
Mời dự: Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương họp nội dung 1.1.5.
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1.2. Sở Xây dựng báo cáo về việc thống nhất một số chỉ tiêu kỹ thuật
trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô
thị mới Thạch Khôi, thành phố Hải Dương
Mời dự:
- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Đại diện Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Hưng Hải và
Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội.
1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch sản xuất
vụ Đông Xuân 2020-2021
1.4. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung
công việc.
2. Họp lãnh đạo UBND tỉnh
2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14
tháng 9 năm 2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 và
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ
* Thời gian: Từ 14 giờ 30’ đến 15 giờ 30’
* Mời dự:
- Ban tổ chức Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã.
2.2. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa
bàn tỉnh Hải Dương và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động
thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Hải Dương giai
đoạn 2021-2025
- Đơn vị báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông
- Thời gian: Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 00’
- Mời dự: Lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã.
2.3. Tình hình triển khai thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát, lập Quy
hoạch Khu vực Côn Sơn – Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, núi Ngũ Đài, Đền thờ
Chu Văn An … tại Thành phố Chí Linh và Khu vực trung tâm thành phố Hải
Dương, hai bên bờ sông Thái Bình, sông Sặt (sông Bắc Hưng Hải) và một số địa
điểm thuộc huyện Gia Lộc
* Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Sun Group)
(Tài liệu phát tại cuộc họp)
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* Thời gian: Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 30’
* Mời dự:
- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa Thể
thao và Du lịch.
- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Gia Lộc.
2.4. Tình hình triển khai thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát đề xuất lập
dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Chí Linh
* Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần tập đoàn TH
(Tài liệu phát tại cuộc họp)
* Thời gian: Từ 16 giờ 30’ đến 17 giờ 00’
* Mời dự:
- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du
lịch.
- Lãnh đạo UBND thành phố Chí Linh.
Đề nghị các đại biểu tới dự đúng giờ, đúng, đủ thành phần để cuộc họp
đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời dự;
- Các đơn vị báo cáo;
- TT Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- Phòng Hành chính - Quản trị (để phục vụ);
- Chuyên viên VP UBND tỉnh (các đ/c: Nam, Minh,
Chính, Chình, Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (40b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn

